1. Regulamin stanowi integralną część umowy czarterowej katamaranu BLACK SOLAR.
2. Warunkiem czarteru jest podpisanie umowy przez Czarterującego katamaran oraz protokołu
zdawczo‐odbiorczego i wpłaty kaucji w wysokości 500‐1000,00 PLN brutto w dniu
zaokrętowania.
3. Rezerwacja jest wiążąca po wpłacie zaliczki w wysokości 30% ceny czarteru i akceptacji
umowy czarteru.
4. Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie do 3 dni od ustalenia wstępnej rezerwacji,
natomiast pozostałą część opłaty należy uiścić w dniu wynajmu przed czarterem.
5. W trakcie przekazania jachtu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł, celem pokrycia
ewentualnych strat. Kaucja rozliczana jest w momencie zwrotu jachtu.
6. Czarterobiorca przekaże Wynajmującemu listę załogi według otrzymanego wzoru.
7. W przypadku nie uiszczenia pozostałej części opłaty w wyznaczonym terminie tj. przed
czarterem katamaranu, umowa najmu ulega rozwiązaniu, a opłata rezerwacyjna nie podlega
zwrotowi.
8. W razie opóźnienia w zwrocie jachtu zostanie naliczona opłata umowna w wysokości 300 zł
za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
9. Kaucja zostanie zwrócona Wynajmującemu przy zdaniu jachtu.
10. Wypożyczyć ekologiczny katamaran mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 25 lat i przedłożą
Wypożyczającemu dowód osobisty oraz zaakceptują warunki niniejszego regulaminu,
stwierdzając to własnoręcznym podpisem na umowie najmu.
11. Osoby poniżej 18 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
12. Odbiór i zdanie jachtu przez Wynajmującego odbędzie się w marinie w dniu zaokrętowania.
13. Za każdą godzinę spóźnienia zostanie naliczona dodatkowa opłata zawarta w „UMOWIE
CZARTERU”.
14. Czarterujący jest zwolniony z opłat związanych z cumowaniem jachtu w porcie macierzystym.
15. Czarterujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów eksploatacji wynikających z użytkowania
jachtu:
koszty napraw uszkodzeń powstałych z winy Czarterującego;
czyszczenie i sprzątanie jachtu;
opłaty mandatów naniesionych na jacht podczas użytkowania go przez Czarterującego.
16. Czarterujący posiada możliwość wykupienia dodatkowego pakietu, obejmującego sprzątanie
jachtu, po okresie czarteru w wysokości od 50 PLN brutto.
17. Czarterujący ma możliwość rezygnacji z najmu jachtu.

18. W przypadku kiedy Czarterujący rezygnuje z czarteru w udokumentowanych przypadkach
losowych i nagłych istnieje możliwość wykorzystania opłaconego czarteru w innym terminie,
po uzgodnieniu z armatorem.
19. Wszyscy Uczestnicy zobowiązany są do założenia kamizelki asekuracyjnej na czas wycieczki.
20. Czarterujący zobowiązany jest zwrócić Jacht wysprzątany.
21. Zakazane jest wprowadzanie zwierząt na pokład jachtu.
22. Katamaran przeznaczony jest wyłącznie do celów turystycznych w obszarze szlaków
żeglownych rzeki Odry i Jeziora Dąbie.
23. Czarterobiorca otrzymuje katamaran sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych z
kompletnym wyposażeniem: kamizelki ratunkowe, koło ratunkowe.
24. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków
odurzających katamaran nie zostanie wyczarterowany. umowa najmu ulega rozwiązaniu, a
opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
25. Przekazanie katamaranu odbywa się po jego oględzinach na podstawie protokołu zdawczo‐
odbiorczego, Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem,. że
Czarterujący otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie
technicznym. który zatwierdza się podpisami obu stron. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie,
w jakim był w momencie wypożyczenia.
26. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i
zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z
przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność.
27. Wynajmujący nie odpowiada za nie wydanie katamaranu w uzgodnionym terminie w wyniku
zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających jego wydanie.
28. W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonego katamaranu (warunki pogodowe,
uszkodzenie sprzętu), Czarterujący ma obowiązek poinformować Wynajmującego
telefonicznie.
29. Czarterujący ponosi odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu.
30. W przypadku niewywiązania się z obowiązku rekompensaty strat Wynajmującemu, sprawa
kierowana jest do sądu.
31. W przypadku zdekompletowania lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wysokość szkody
ustala wynajmujący w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia
sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego czarterujący zobowiązuje się uregulować ustaloną
przez Wynajmującego kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu. W przypadku
uszkodzenia poszycia katamaranu, Czrterujacy ponosi koszty naprawy w wysokości: 1 cm2
poszycia – 500,00zł.

32. Terminy i miejsce przekazania jachtu zostaną wskazane w umowie czarteru. Wszelkie
odstępstwa należy uzgadniać z armatorem – wynajmującym łódź.
33. Opłaty za czarter i inne usługi dodatkowe naliczane są według cennika na dany sezon
umieszczonego na stronie internetowej armatora ‐ wynajmującego. Wszelkie nietypowe
usługi ustalane są indywidualnie.
34. Na jachcie obowiązuje całkowity zakaz palenia, używania obuwia innego niż dedykowane do
poruszania się po pokładzie łodzi oraz wprowadzania zwierząt pod rygorem utraty kaucji.
35. Czarterobiorca ponosi odpowiedzialność za jacht od chwili jego wydania do chwili jego
zwrotu. Czarterobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w zakresie w jakim jacht nie
jest objęty ubezpieczeniem oraz w sytuacjach w których odpowiedzialność ubezpieczyciela
jest wyłączona. Warunki ubezpieczenia jachtu udostępniane są w trakcie zawarcia umowy
czarteru.
36. W razie zaistnienia jakichkolwiek usterek, kolizji, wypadków lub innych zdarzeń, które
skutkują powstaniem szkody, Czarterobiorca winien bezzwłocznie zawiadomić armatora –
Czarterodawcę oraz w zależności od sytuacji odpowiednie służby.
37. Zabrania się:
kąpieli podczas pływania
zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów katamaranu
używania środków odurzających, w czasie dysponowania katamaranem
wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
oddanie jachtu w podnajem lub udostępnianie osobom trzecim.
38. W przypadku utraty lub uszkodzenia elementów wyposażenia lub elementów jachtu,
Czarterobiorca zapłaci armatorowi ‐ Czarterodawcy odszkodowanie w wysokości wartości
odtworzenia danej rzeczy ustalonej przez Czarterodawcę.
39. Czarterobiorca zobowiązany jest do pokrycia kosztów eksploatacji wynikających z
użytkowania jachtu w sposób nie właściwy:
40. koszty napraw uszkodzeń poszycia katamaranu powstałych z winy Czarterobiorcy‐ 500,00 zł
za1 cm2;
sprzątanie katamaranu – od 50,00 zł;
czyszczenie tapicerki katamaranu – od 200,00 zł;
opłaty mandatów naniesionych na jacht podczas użytkowania go przez Czarterobiorcę.
41. Katamaran posiada wyposażenie według karty bezpieczeństwa odpowiednie do określonego
rejonu żeglugi zgodnie w wymogami konwencji SOLAS.
42. Katamaran powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, przy uwzględnieniu
panujących warunków żeglugowych, przepisów prawa i dobrej praktyki morskiej na
akwenach objętych umową czarteru. b. zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia
uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów.

43. Czarterobiorca ma możliwość rezygnacji z najmu jachtu. W przypadku kiedy Czarterobiorca
rezygnuje z czarteru opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
44. W udokumentowanych przypadkach losowych i nagłych istnieje możliwość wykorzystania
opłaconego czarteru w innym terminie, po uzgodnieniu z armatorem ‐ Wynajmującym.
45. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej między
Wynajmującym a Czarterobiorcą jest sąd w Szczecinie.

